
        

Voor aanvang viering: Orgelspel 

Welkomstwoord door de lector 
 
Intredelied: GvL nr. 119-II Een smekeling, zo kom ik tot uw troon 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Genesis 2,7-9;3,1-7 
 
In het begin boetseerde God de Heer de mens uit stof, van de aarde genomen, 
en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend 
wezen. Daarna legde God de Heer een tuin aan in Eden, ergens in het oosten, 
en daarin plaatste Hij de mens die Hij geboetseerd had. God de Heer liet uit de 
grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te 
eten; daarbij was ook de boom van het leven midden in de tuin en de boom 
van de kennis van goed en kwaad. Van alle dieren, die God de Heer gemaakt 
had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tot de vrouw: “Heeft God 
werkelijk gezegd dat ge van geen enkele boom in de tuin moogt eten?” De 
vrouw zei tot de slang: “Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in 
de tuin. God heeft alleen gezegd: Van de vruchten van de boom die midden in 
de tuin staat moogt ge niet eten; ge moogt ze zelfs niet aanraken; anders zult 
gij sterven.” Maar de slang zei tot de vrouw: “Gij zult helemaal niet sterven. 
God weet dat uw ogen open zullen gaan als ge eet van die boom, en dat ge dan 
gelijk zult worden aan God door de kennis van goed en kwaad.” Toen zag de 
vrouw dat het goed eten was van die boom, en dat hij een lust was voor het 
oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus een 
vrucht en zij at ervan; zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond, en 
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ook hij at ervan. Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat zij 
naakt waren. Daarom hechtten ze vijgebladen aaneen en maakten daar 
lendeschorten van. Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 51-I 

2e Lezing: Romeinen 5,12-19 of 5,12.17-19 
  
Broeders en zusters, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met 
de zonde de dood; en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien 
allen gezondigd hebben. (Er was immers reeds zonde in de wereld, voor de wet 
er was. Maar de zonde wordt niet aangerekend, waar geen wet is. Toch heeft 
de dood als Koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen 
die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de 
overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van Hem die komen moest. 
Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam. De 
fout van één mens bracht allen de dood, maar God schonk allen rijke 
vergoeding door de grote gave van zijn genade: de ene mens Jezus Christus. 
Zijn gave is sterker dan die ene zonde. De rechtspraak die volgde op de ene 
misstap liep uit op een veroordeling, maar de gratie die na zoveel 
overtredingen verleend werd ,betekende volledige kwijtschelding.) Door 
toedoen van één mens begon de dood te heersen, als gevolg van de val van die 
mens. Zoveel heerlijker zullen zij die de overvloed der genade en de gave der 
gerechtigheid ontvangen, leven en heersen, dank zij de ene mens Jezus 
Christus. Dit betekent: één fout leidde tot veroordeling van allen, maar één 
goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen. En zoals door de 
ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars werden, zo zullen door de 
gehoorzaamheid van Een allen worden gerechtvaardigd.  Woord van de Heer,- 
Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 254 

Evangelie: Matteüs 4,1-11 
 
In die tijd werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de 
duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig 
nachten had gevast, kreeg Hij honger. Nu trad de verleider op Hem toe en 
sprak: “Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan dat deze stenen hier in brood 
veranderen.” Hij gaf ten antwoord: “Er staat geschreven: Niet van brood alleen 
leeft de mens, maar van elk woord dat komt uit de mond van God.” Vervolgens 
nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, plaatste Hem op de bovenbouw 



van een tempelpoort en sprak tot Hem: “Als Gij de Zoon van God zijt, werp U 
dan naar beneden, want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent 
U een bevel geven, dat zij U op de handen nemen, opdat Ge uw voet niet zult 
stoten aan een steen.” Jezus zei tot hem: “Er staat ook geschreven: Gij zult de 
Heer uw God niet op de proef stellen.” Ten slotte nam de duivel Hem mee naar 
een heel hoge berg, vanwaar hij Hem alle koninkrijken der wereld toonde in 
hun heerlijkheid. En hij zei: “Dat alles zal ik U geven, als Gij in aanbidding voor 
mij neervalt.” Toen zei Jezus hem: “Weg, satan; er staat geschreven: De Heer 
uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.” Nu liet de duivel Hem met 
rust en er kwamen engelen om Hem te dienen.   
Woord van de Heer.- Wij danken God 
 
Acclamatie: GvL nr. 264 

Verkondiging 

Credo III: GvL. nr. 812 

Offerrande/collecte: Attende Domine GvL 844 couplet 1 

Prefatie van de eerste zondag van de veertigdagentijd 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, 
om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en overal, door 
Christus onze Heer. Veertig dagen heeft Hij gevast en door zijn voorbeeld deze 
tijd van boete geheiligd. Alle listen van de verleider heeft Hij weerstaan en ons 
geleerd de macht van het kwaad te overwinnen, om het paasmysterie met een 
zuiver hart te vieren en eenmaal naar het eeuwig paasfeest op te gaan. 
Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U zolang er 
woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde: 
 
Sanctus 

Eucharistisch gebed VIII nr. 734 blz. 812 

Acclamatie: GvL nr. 307 

Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 



Communielied: GvL nr. 542 Lied om ontferming 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen, Zegen, Orgelspel 

 

Huispaaskaarsen 2020 
Na afloop kunt u achterin de kerk huispaaskaarsen bestellen. 
 
Willibrordkamp 
Dit jaar is er weer een Willibrordzomerkamp voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.  
Achterop de tafels vindt je  informatie en inschrijfformulieren. Ook op de 
website rkdenhaag.nl is deze informatie te vinden. 
 
Leven met verlies 
Op 11 maart start de gespreksgroep 'leven met verlies'. De groep is bedoeld 
voor mensen die een dierbare lang of korter geleden verloren hebben. Vijf 
woensdagmiddagen zullen we bij elkaar komen. De groep wordt begeleid door 
pastor Elma Beerends en vindt plaats in de pastorie van de Antonius Abt. Meer 
informatie kunt u vinden in de Stella Maris of in het Maandbericht. 
 
Vastenactie  
Het thema, waar de vastenactie zich dit jaar voor inzet, is ‘werken aan je 
toekomst’. In ontwikkelingslanden probeert men mensen te helpen een 
zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen 
zorgen en een rol kunnen spelen in hun gemeenschap. In de bijgesloten folder 
en op het bord achterin de kerk, leest u hier meer over. U kunt uw bijdrage in 
het offerblok achterin de kerk deponeren 
 
Op weg naar Pasen 2020 
Achterop de tafels ligt informatie over activiteiten in de vastentijd zoals Op 
Weg Naar Pasen en de Vaste wandelingen. 

Morgengebed (Laudes) in de Vastentijd 
Tijdens de vastentijd zal iedere door de weekse ochtend (maandag t/m vrijdag) 
om 6 uur de Laudes (morgengebed) worden gebeden in de Fatimakapel van de 
Agneskerk (Newtonstraat 326), beginnend maandag 2 maart. Iedereen is van 
harte welkom om zich aan te sluiten en zo de dag te beginnen met een lof aan 
God. 


